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13.12     
ONSDAGSSERIEN 8
Musikhuset kl. 19.00

Hannu Lintu, dirigent
Gerald Finley, baryton

Uuno Klami: Svit ur baletten Pyörteitä 23 min
Prélude: Päivän poika ja päivän neidot
Ronde IV
Kuun poika
Ronde V 
Finale: Pohjantähden ja Kuun pojan jäähyväistanssi 

Kaija Saariaho: True Fire, Finlandspremiär 30 min
1. Proposition I
2.  River 
3.  Proposition II
4.  Lullaby
5.  Proposition III
6.  Farewell

  
 
PAUS 20 min
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Igor Stravinsky: Petrusjka, burleska scener i fyra  35 min
tablåer (1947)  
Första tablån: Marknad under fastlagskarnevalen – 
Folkvimmel – Illusionistens koja – Rysk dans
Andra tablån Petrusjka: I Petrusjkas rum
Tredje tablån: Morens rum – Ballerinans dans – Ballerinans och 
morens vals 
Fjärde tablån: Kväll på marknaden – Ammornas dans – Bonden 
och den dansande björnen – Zigenskornas dans – Körkarlarnas 
dans – Maskerad – Morens och Petrusjkas kamp – Petrusjkas 
död – Polisen och jonglören – Petrusjkas vålnad

Paus ca kl. 20.05. Konserten slutar ca kl. 21.10. 
Sänds direkt i Yle Radio 1 och på webben yle.fi/areena. 
Konserten kan ses på Yle Teema & Fem 17.12 och 21.1. och 
i repris på Yle TV1 23.12 och 27.1.

Lyrics by Seamus Heaney
Copyright © Chester Music
Printed with permission of Edition Wilhelm Hansen AS, Copenhagen and Faber & Faber.
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ATT SMIDA LYCKA OCH 
RIKEDOM 

Det är en verklig kliché att säga, att 
Kalevala är ett centralt verk inom den 
finska konsten, men sant är det nog. 
Eposet har haft större inverkan på så 
gott som alla konstarter än något an-
nat konstverk. Berättelserna och ge-
stalterna i Kalevala genomsyrar hela 
den finska kulturen och sträcker sig 
även utanför konsten. Uuno Klami sö-
kte urban inspiration i 20-talets Paris 
men även han fördjupade sig häm-
ningslöst i eposet. Då Wihuri-fonden år 
1957 utlyste en opera- och balettävling, 
såg Klami sin chans. Han vann tävlin-
gen med klaverutdraget till första de-
len av baletten Pyörteitä eller Virvlar. 
Arbetet var emellertid inte färdigt, då 
Klami år 1961 avled i hjärtinfarkt.

Vad handlar Pyörteitä om? Det är 
fråga om berättelsen om Sampo. 
Huvudperson är således sme-
den Ilmarinen som smider det ena 
föremålet efter det andra och dryftar 
om något av dem kunde vara denna 
Sampo som ger lycka och rikedom. Ett 
svärd duger inte för honom, ty upprust-
ning ger inte mänskligheten någon ly-
cka. Hur vore det med en båt – kunde 
svaret vara handel? Det är det inte, lika 
lite som Orjien tanssi (Slavarnas dans) 
– industri och fabriksarbete är något 
svar. Inte jordbruk heller. Slutligen smi-
der Ilmarinen en ung flicka som sym-
boliserar livskraft och kärlek – där har 
vi äntligen Sampo, källan till lycka och 
välstånd. 

Liksom så många balettkompositi-
oner bevarar också Pyörteitä sin uttry-

ckskraft utan dans och delar kan fram-
föras som en självständig orkestersvit. 
Vid denna konsert ges en svit vald av 
Hannu Lintu. Den inleds av Prélude 
med underrubriken Päivän poika ja 
päivän neidot (Solens son och solens 
tärnor), som börjar med ett solo för 
valthorn. I dess modala enkelhet finns 
det onekligen någonting arkaiskt, så 
att säga rent av Kalevalamässigt. Mot 
slutet av satsen spelar trumpeten en 
klar och öppen melodi. 

Ronde IV börjar med en smäll, lite 
som Igor Stravinsky. Musiken är tyd-
ligt besläktad med Kasjtjejs infernalis-
ka dans ur Stravinskys balett Eldfågeln 
och ackompanjemanget påminner 
om Våroffer. Kuun poika (Månens son) 
är seriens långsamma, rätt korta sats. 
Cellornas och violinernas melodier på-
minner igen i någon mån om folkmu-
sik och den glimrande celestan ger 
musiken ljus. Ronde V – Yön tanssit 
(Nattliga danser) – är återigen en mera 
livlig musik. Trumpeterna och valthor-
nen för en dialog med inflikade repliker 
för piccolaflöjt.

Pohjantähden ja Kuun pojan jäähyvä-
istanssi (Avskedsdans för Polstjärnans 
och Månens son) utgör andra aktens 
final. Musiken börjar långsamt och det 
är igen blåsarna som spelar melodier-
na. Denna gång har flöjten ett omfat-
tande solo. Fram växer så småningom 
en fyllig och klar orkesterklang ända 
tills ett orgelmässigt C-durackord med-
delar att vi nått slutet.
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EN TONSÄTTARE I 
NATURENS SKÖTE

Saariahos nya kompositioner får nume-
ra snabbt många spelningar på olika 
håll i världen. Det kommer sig i synner-
het av att de beställts gemensamt av 
olika orkestrar. Ett sådant verk är också 
True Fire för orkester och baryton. 
Saariaho komponerade verket år 2014 
på beställning av Los Angeles filharmo-
niker, Nordtyska Radioorkestern (NDR), 
BBC:s symfoniorkester och Franska na-
tionalorkestern. Uruppförandet ägde 
rum i maj 2015 i Los Angeles under 
Gustavo Dudamels ledning och solist 
var samma sångare som i kväll, baryto-
nen Gerald Finley som också fått mu-
siken sig tillägnad. 

Saariaho har själv berättat hur svårt 
det var att välja text – ett problem som 
även mången annan kompositör stött 
på. Ofta börjar musiken sysselsätta en 
skapande artists tankar, redan innan en 
lämplig text har hittats. Saariaho löste 
slutligen saken genom att välja sex oli-
ka texter.  Här ingår dikter av Seamus 
Heaney och Mahmoud Darwish samt 
en folkvisa av puebloindianerna. Dessa 
har inflikas mellan tre fragment eller 
Propositions av  Ralph Waldo Emerson. 
Verkets rubrik är hämtad från det sista 
av dem. 

Proposition I eller det första 
”Påståendet” öppnar verket i medita-
tiv ton. Lyrism och starka ackord i 
orkestern alternerar och redan i detta 
avsnitt passerar barytonen så att säga i 
smyg verkets högsta punkt. Sedan bör-
jar River ("Flod") med text av Heaney 
flyta och slingra sig i något snabbare 

tempo. Proposition II eller det andra 
"Påståendet" är i all sin korthet starkt 
expressivt och utgör enligt tonsättaren 
själv verkets hjärta. 

Texten till fjärde satsens Lullaby 
(”Vaggvisa”) härstammar från indian-
folklore. Det handlar egentligen inte så 
mycket om att vagga ett barn till söm-
ns utan snarare om att berätta en spän-
nande historia för barnet. Den gungan-
de och hemlighetsfulla stämningen är 
här verkligen som hämtad direkt ur 
barnkammarens spännande sagovärld.

Farewell (”Avsked”) har mycket an-
norlunda karaktär. Satsen är my-
cket mörkare till tonen än Vaggvisan. 
Sångmelodins linje brister hela tiden 
och närmar sig talsången. Det avs-
lutande, knappt en halv timme långa 
Proposition III är kort, har snabbt tem-
po och tynar bort i tystnad så snart det 
kommit i gång.

Först efter att verket blivit färdigt sä-
ger sig Saariaho ha lagt märke till ett 
inbördes samband mellan texterna. 
Fastän de kontrasterar med varandra, 
har de när allt kommer omkring som 
sitt gemensamma tema människan i 
naturens sköte och det faktum att hon 
uppfattar sig som en del av den. Det är 
en viktig insikt för oss alla. 

MARKNADSCLOWN 
I MUSIKENS 
OMVÄLVNINGAR

Ursprungligen var det meningen att 
Petrusjka skulle bli ett verk för piano 
och orkester, men ledaren för Ballets 
Russes i Paris Sergej Djaghilev övertala-
de Stravinsky att göra det till balettmu-
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sik. Kompositören var osäker på vilken 
riktning det nya stycket skulle ta, men 
så kom han att tänka på den gamla rys-
ka folksagan om dockan Petrusjka, som 
enligt Stravinsky är en representant för 
alla marknaders sorgliga gycklare.

Petrusjka är ett slags levande docka, 
som under marknadstiden blir delaktig 
i ett triangeldrama med en morisk ge-
stalt och en ballerina som eftertraktas 
av dem båda. Konflikten leder till att 
moren dödar Petrusjka som emellertid 
återkommer till marknaden som en vål-
nad. 

Petrusjkas musik var inte bara ett 
montage av folkliga melodier utan 
ny, fascinerande och spännande mu-
sik. Ställvis placerar kompositören oli-
ka teman på varandra och utsätter 
oss därmed för tidig bitonalitet. Då de 
sinsemellan synnerligen avlägsna to-
narterna C- och Fiss-dur placeras på 
varandra, skapar de en stark dissonans, 
som uppenbarligen var aktuell år 1911 
– samma år skrev Jean Sibelius samma 
dissonans i sin fjärde symfoni och cho-
ckerade därmed en del av sin publik.

Baletten Petrusjka är indelad i fyra 
tablåer, av vilka den första och den 
sista utspelar sig ute på marknaden 
och de mellersta i innemiljö, först 
hos Petrusjka och sedan hos moren. 
Stravinskij har avgränsat tablåerna med 
tremolo för tom-tom och liten trum-
ma. Berättelsen om Petrushka är my-
cket symbolistisk. Marknadsclownen 
är visserligen bara en docka, men han 
har synnerligen mänskliga egenskaper. 
Petrusjka är den som får sota för allt, 
som blir orättvist bemött och förföljd. 
I detta sammanhang har dockan an-
setts symbolisera det ryska folket som 

försmäktar under överhetens och live-
genskapens ok. Här kunde någon cite-
ra Sinuhe egyptiern, som konstaterade 
att "så har det alltid varit och så skall 
det alltid bli”...

Petrushka uruppfördes i juni 1911 med 
stor framgång. Några av de centrala 
konstnärerna var samma personer som 
senare deltog i Våroffer. Huvudrollerna 
dansades av Tamara Karsavina och 
Vaslav Nijinsky, och dirigent var Pierre 
Monteux. Balettmästare och koreograf 
var Mihail Fokin. Musiken ger träffan-
de beskrivningar av skeendet, instru-
mentationen är kristallklar, melodierna 
sprakande och rytmerna sätter fan-
tasin i rörelse t.o.m. utan att man ser 
dansarna. Det var således självklart att 
en sådan musik också skulle göra sig 
som orkestersvit. Stravinsky samman-
ställde hela två sviter av vilka den sen-
are (1947) förmodligen spelas oftare. 
Detta verk som först var avsett att bli 
ett stycke för piano och orkester åter-
vände därmed till sina konsertanta 
rötter, visserligen efter att ha gjort en 
omväg som en av alla tiders mest ef-
fektfulla balettmusik. 

Osmo Tapio Räihälä

HANNU LINTU
Hannu Lintu tillträdde som Radions 
symfoniorkesters åttonde chefsdiri-
gent i augusti 2013 och han fortsätter 
härmed sitt mångåriga framgångsrika 
samarbete med RSO. Under spelåret 
2017–2018 dirigerar Lintu 20 konser-
ter i Musikhuset och åker även ut på 
Europaturné med orkestern.  
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Före RSO var Hannu Lintu konstnär-
lig ledare för Tammerforsfilharmonin 
och chefsdirigent för Helsingborgs 
Symfoniorkester. Därtill har han varit 
förste gästdirigent för Irlands nationa-
lorkester. Lintu samarbetar även regel-
bundet med Kammarorkestern Avanti! 
och år 2005 var han konstnärlig ledare 
för Avantis sommarmusik. 

Under säsongen 2017–2018 dirige-
rar Hannu Lintu bland annat Tokyos 
stadsorkester, Washington National 
Symphony Orchestra samt symfonior-
kestrarna i Dallas och Detroit. Därtill 
debuterar han som dirigent för Neapels 
filharmoniker, Singapores symfonior-
kester och Hiroshimas symfoniorkes-
ter. Lintu har på sistone även dirigerat 
Tyska symfoniorkestern i Berlin, sym-
foniorkestrarna i Luzern och Galicien, 
Seouls filharmoniker samt orkestrar-
na i St. Louis, Baltimore och Toronto. 
Till hans allra senaste viktiga debu-
ter hör gästspelen vid Statsoperan i 
Stuttgart och radioorkestrarna i Wien 
och Hamburg.  

Hannu Lintu uppträder regelbundet 
även vid operafestivalen i Nyslott. Där 
dirigerar han Verdis Otello sommaren 
2018. Vid Nationaloperan har han di-
rigerat Parsifal, Carmen, Kung Lear, 
Tristan och Isolde och Tero Saarinens 
balett Kullervo till Sibelius musik. 

GERALD FINLEY
Den kanadensiske barytonen Gerald 
Finley hör till sin genrations ledande 
sångare. Under sin mångsidiga karri-
är har han samarbetat med ett stort 
antal berömda symfoniorkestrar och 

framstående dirigenter. Han föddes i 
Montréal och började sin karriär som 
körsångare. Han studerade vid Royal 
College of Music och National Opera 
Studio i London samt King’s College i 
Cambridge. Numera är Finley gästpro-
fessor vid Royal College of Music.

Finleys operabana började med 
Mozartproduktioner: han sjöng Greve 
Almaviva i Figaros bröllop och titelrol-
len i Don Giovanni. Bägge rollerna har 
han sedermera sjungit runt om i värl-
den. Till Finleys övriga roller hör Hans 
Sachs i Mästersångarna i Nürnberg, 
Amfortas i Parsifal, Jago i Otello, ti-
telrollen i Wilhelm Tell, Jaufré Rudel i 
Kaija Saariahos L’amour de loin samt 
J. Robert Oppenheimer i John Adams 
Doctor Atomic. DVD-utgåvan av den 
sistnämnda vann Grammypriset 2012. 

Utöver sina mångsidiga operauppgif-
ter konserterar Finley flitigt och hans 
repertoar utsträcker sig även till den 
nya musiken. Finley har framfört mu-
sik av bl.a. Mahler, Sjostakovitj, Mark 
Anthony Turnage samt Einojuhani 
Rautavaara. Under de senaste åren 
har han uppträtt som solist med 
bl.a. Concertgebouw-orkestern i 
Amsterdam, Los Angeles filharmoni-
ker och Boston Symphony Orchestra. 
Finley har ett nära samarbete med pi-
anisten Julius Drake och duons skivor 
har fått ett stort antal pris. 

Finley är mån om att bevara och ut-
veckla sångtraditionen, och han håller 
mästarkursen på olika håll i världen. För 
sina insatser har han belönats med he-
derstitlarna Commander of the Order 
of the British Empire och Order of 
Canada.
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RADIONS 
SYMFONIORKESTER

Radions symfoniorkester (RSO) är Yles 
orkester med uppgift är att skapa och 
främja finländsk musikkultur. Sedan år 
2013 är Hannu Lintu orkesterns chefs-
dirigent. RSO:s tidigare chefsdirigenter 
är Toivo Haapanen, Nils-Eric Fougstedt, 
Paavo Berglund, Okko Kamu, Leif 
Segerstam, Jukka-Pekka Saraste och 
Sakari Oramo. 

Under spelåret 2017–2018 firar RSO 
sitt 90-årsjubileum. Radioorkestern be-
stående av tio musiker uppträdde för 
första gången den 1 september 1927 
i en studio vid Alexandersgatan 46 i 
Helsingfors. Några år senare inledde 
orkestern sin offentliga konsertverk-
samhet. På 1960-talet under Paavo 
Berglunds tid som chefsdirigent utvid-
gades besättningen till en fulltalig sym-
foniorkester.  

Utöver de stora romantiska och klas-
siska mästerverken har RSO en hel del 
nutida musik på sin repertoar och orkes-
tern uruppför årligen ett flertal nya verk 
som beställts av Yle. Till RSO:s uppgifter 
hör att spela in all finländsk orkestermu-
sik med fulla radieringsrättigheter för 
Yles arkiv. Under spelåret 2017–2018 ur-
uppförs sex verk som beställts av Yle. Till 
säsongplanerna hör även tre operor som 
uppförs konsertant, en första egen RSO-
festival och några av 1900-talets centra-
la violinkonserter. 

RSO har spelat in verk av bl.a. 
Mahler, Ligeti, Eötvös, Sibelius, Hakola, 
Lindberg, Saariaho, Sallinen, Kaipainen 
och Kokkonen samt därtill premiär-
inspelningen av Armas Launis' opera 

Aslak Hetta. Orkesterns inspelningar 
har fått ett flertal pris av bl.a. BBC Music 
Magazine, Académie Charles Cros och 
MIDEM Classical Award. Upptagningen 
av Sibelius' Lemminkäinen och Pohjolas 
dotter ingick i tidskriften Gramophones 
Critic’s Choice i december 2015. Med 
denna inspelning fick RSO och Hannu 
Lintu även det inhemska Emmapriset 
i kategorin Årets klassiska album 2015. 
Under spelåret 2017–2018 ger RSO ut 
skivor med verk av Sibelius, Prokofjev, 
Lindberg och Bartók. 

RSO turnerar regelbundet på olika 
håll i världen. Under säsongen 2017–
2018 företar orkestern en Europaturné 
under ledning av Hannu Lintu. RSO:s ra-
diokanal Yle Radio 1 radierar alla orkes-
terns konserter. I allmänhet sänds både 
de inhemska och utländska konserterna 
direkt. På RSO:s webbsidor (yle.fi/rso) 
kan man lyssna på konserterna och se 
dem live med hög upplösning.


